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1. Úvod

Etický kodex BISFed vychází z příslušných částí etického kodexů Mezinárodního paralympijského výboru a 

Mezinárodního olympijského výboru. Cílem etického kodexu je zachovat nejvyšší možné etické hodnoty. BISFed, 

jeho činovníci a členové, spolu se sportovci, trenéry a ostatními členy týmu (dále v tomto dokumentu „BISFed 

rodina“) se budou chovat v souladu s BISFed etickým kodexem a základními zásadami stanovenými MPV a MOV.

Oblasti BISFed etického kodexu: 

 Integrita chování (včetně střetu zájmů)

• Chování na turnajích

• Ochrana mladých lidí a zranitelných dospělých

• Chování v souvislosti s volbami

• Správa etického kodexu v případě údajného porušení

• Sankce v případě porušení pravidel etického kodexu

Tento dokument je napsán jako manuál vzorového chování všech stran. Nepopisuje všechny možné události, které 

mohou nastat.  V případě, že dojde k porušení etického kodexu, rozhodné stanovisko má BISFed. Kodex bude 

v případě potřeby aktualizován.

2. Základní principy

Základními principy, které BISFed vyžaduje, jsou:

 Úcta k duchu paralympismu, včetně závazku k přátelství, solidaritě a poctivé hře.

 Respektování zásad všeobecné a politické neutrality v paralympijském hnutí.

 Udržovat harmonické vztahy se státními orgány při respektování zásady autonomie.

 Respektování mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv zajišťujících zejména:

o Úctu k lidské důstojnosti;

o Odmítnutí diskriminace jakéhokoli druhu z jakéhokoli důvodu (rasa, barva pleti, pohlaví, sexuální

orientace, jazyk, náboženství, politický nebo jiný názor, národní nebo sociální původ, majetek, 

narození nebo jiné postavení); 

o Odmítnutí všech forem obtěžování, ať už fyzického, profesionálního či sexuálního, a jakýchkoli 

fyzických nebo duševních zranění.

 Zajištění bezpečných podmínek sportovců pro jejich výkon na všech boccia akcích.

3. Integrita chování

 Očekává se, členové BISFed rodiny budou jednat vždy s nejvyšší úrovní integrity; zejména při rozhodování 

musí jednat nestranně, objektivně, nezávisle a profesionálně. Zdrží se jakéhokoli jednání spojeného s podvody 

či korupcí a nebudou jednat způsobem, který by mohl poškodit pověst BISFed.

 Žádný člen BISFed rodiny nesmí (přímo ani nepřímo) vyžadovat, nabízet ani přijímat žádnou formu odměny či 

provize, ani žádnou skrytou výhodu či službu jakéhokoli druhu na oficiálních akcích BISFed, vyjma smluvních 

dohod s organizátorem akce. 

 V rámci BISFed rodiny lze nabízet a přijímat jako známku přátelství pouze dary symbolické hodnoty v souladu 

s místními zvyky. 

 Členové BISFed rodiny musí bojovat proti všem formám podvádění (včetně ustanovení kodexu WADA a 

manipulace s výsledky) a musí se zavázat, že jakékoliv podezření na takové chování nahlásí příslušnému 

činovníkovi BISFed.

 Sázení (či podpory sázení) na výsledek zápasu nebo turnaje je výslovně zakázáno. 
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4. Chování na turnajích

 Očekává se, že všichni členové BISFed rodiny budou na všech boccia turnajích respektovat ducha fair play a 

principy sportovního chování. 

 Agresivní chování vůči soupeřům, činovníkům a všem účastníkům turnajů nebude tolerováno.

5. Ochrana a zabezpečení (zejména mladých lidí a zranitelných dospělých osob)

 Ochrana a zabezpečení je proces zajišťující zdraví, pohodu a lidská práva jednotlivců (zejména mladých lidí a 

zranitelných dospělých osob), a ochranu před jakýmkoliv zneužíváním či poškozováním. Cílem BISFedu je 

poskytnout radost a pohodu na turnajích BISFed a zároveň minimalizovat rizika ublížení dětem, mladým lidem 

a zranitelným dospělým.

 V případě podezření na nedodržování principů ochrany a zabezpečení by měl každý člen BISFed rodiny 

informovat příslušeného činovníka.

 Zásady ochrany: BISFed očekává, že se hostitelské organizační výbory, sportovci, trenéři, vedoucí týmů, 

oficiálové a dobrovolníci budou chovat podle následujících zásad:

o Chovat se ke všem, bez ohledu na věk, pohlaví, schopnosti, rasu, kulturní původ, náboženské přesvědčení 

nebo sexuální identitu, se stejnou úctou.

o Chovat se jako ambasador a vzor daného sportu a jednat s ostatními spravedlivě a s respektem.

o Respektovat všechny účastníky; zejména není přípustné šikanování nebo zneužívání jiné osoby.

o Chovat se fair play. Sprostá, hrubá nebo urážlivá slova jsou zakázána. 

o Nezneužívat ničí důvěru, postavení či vliv.

o Nepoužívat žádnou formu nezdvořilé komunikace či nevhodné komentáře, a to jak na sociálních médiích 

ani v e-mailech.

o Nerozhodovat sám, zda dítě či dospělý byl zneužit, ale raději takové obavy ohlásit.

o Dodržovat pokyny stanovené organizátory turnaje.

o Nahlásit jakékoliv podezření na nesprávné chování či ubližování kohokoliv angažovaného v boccie.

o Dodržovat příslušné hranice chování a neiniciovat nevhodné osobní vztahy, a to zejména s osobami mladší 

18ti let.

o Zakázána je účast pod vlivem alkoholu či nelegálních látek.

6. Chování v souvislosti s volbami

 BISFed očekává, že veškeré volby (např. volná místa ve výborech BISFed) budou probíhat spravedlivě a v 

souladu s principy demokracie.

 Zájemci mohou propagovat svou kandidaturu, ale pouze prostřednictvím médií, která jsou obecně dostupná 

všem členům BISFed rodiny (např. emaily či sociální sítě).

 Dary, sliby a pobídky: Kandidáti nesmí nabízet žádný druh daru, včetně těm osobám, kteří mají hlasovací práva 

ve volbách.

 Úcta: Zájemci se chovají s úctou ke všem ostatním uchazečům a nesmí učinit žádné prohlášení, ať už písemné 

nebo mluvené, které by mohlo poškodit charakter jiného kandidáta.

 Těm, kteří hlasují, není dovoleno domlouvat se s jinými voliči, aby ovlivnili potenciální výsledek voleb. Každý 

volič by měl učinit vyvážený úsudek o preferovaných kandidátech.
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7. Správa etického kodexu v případě údajného porušení

Etická komise: BISFed zřídí etickou komisi, která bude svolána v případě údajného porušení etického kodexu. 

Komisi tvoří: vedoucí komise; člen výboru BISFed (který bude nezávislý na jakékoliv straně sporu); nezávislá osoba 

(např. zástupce sportovců).

V případě údajného porušení:

 Osoba (osoby), které incident viděli, by měly neprodleně a důvěrně informovat na turnaji přítomného 

nejvyššího činovníka BISFed (např. technického delegáta BISFed, či člena Výboru BISFed).

 Osoba (osoby), které incident viděli, by měli zdokumentovat příslušné okolnosti (např. čas; přesná situace, 

kde se to stalo, kdo byl účastníkem, co se stalo, kdo jiný incident viděl).

 Zástupce BISFed svolá etickou komisi co nejdříve, ať již formou osobního jednání či telefonické konference. 

Komise vše přezkoumá a může požádat osobu, která incident nahlásila, či osobu podezřelou z přečinu o 

vyjasnění jejich stanoviska. Za výjimečných okolností může etická komise požádat výbor BISFed o odborného 

právní stanovisko. Ve většině situací se však očekává, že etická komise po zvážení všech důkazů vyřkne soud 

o oprávněnosti či neoprávněnosti obvinění a uloží (je-li to vhodné) sankci, jak je uvedeno níže.

8. Sankce v případě porušení pravidel etického kodexu

Sankce za porušení etického kodexu budou záviset na závažnosti porušení a budou odstupňovány následovně:

 formální varování a příkaz, aby se odpovědná osoba (osoby) nebo organizace v budoucnu takového jednání 

zdržela.

 diskvalifikace z účasti na příslušné akci (např. diskvalifikace sportovce nebo týmu z turnaje; diskvalifikace 

kandidáta z účasti ve volbách). Za takových okolností propadnou všechny udělené medaile či body do 

světového žebříčku.

 v nejzávažnějších případech je možná diskvalifikace z členství v BISFed s další možností, že BISFed zahájí nebo 

podpoří občanskoprávní nebo trestněprávní řízení proti osobám obviněným z porušení tohoto kodexu

V případě, že se osoba nebo organizace obviněná z porušení bude chtít odvolat proti rozhodnutí etické komise, 

bude mít právo odvolat se k BISFed výboru, která svolá odvolací podvýbor složený z prezidenta BISFed a dvou 

dalších členů výboru (bez člena, který členem příslušné etické komise ji byl). Rozhodnutí tohoto podvýboru bude 

konečné.

Já, .............................................................................................(jméno) jsem byl obeznámen a souhlasím 

s podmínkami a předpisy uvedeném v tomto dokumentu.

Dne:




